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Pomysł dotyczący państwowych sklepów spożywczych pojawił się niedawno.
Początkowo, rząd chciał stworzyć sklepy od podstaw. Jednak obecnie coraz
więcej mówi się o przejęciach na rynku owoców i warzyw. Co więc powstanie?
Państwowe sklepy spożywcze, czy synergia na rynku owoców i warzyw?

Państwowe sieci sklepów spożywczych – początkowa propozycja
rządu
Rząd początkowo chciał stworzyć sieć sklepów spożywczych kontrolowanych przez państwo. Jak
podkreślał wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń – Byłoby to dobre rozwiązanie dla
producentów rolnych i polskich grup producenckich.
Pewne kroki w tym zakresie podjęto pod koniec kwietnia br., kiedy to Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
podpisała umowę z KPMG Advisory Sp. z o.o. sp.k. na świadczenie usług doradczych.
Państwowe sklepy spożywcze mogłyby powstać na bazie silnego podmiotu, który będzie
budował przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym. Jednocześnie przyczyniając się
do wzmocnienia rozwoju polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych. Konsolidacja rynku
rolno – spożywczego może być trafna w okresie trwania, jak i po zakończeniu epidemii
koronawirusa.

Nowe państwowe sklepy spożywcze – jednak to zmiana
niewykonalna?
Wiceminister MAP Artur Soboń na antenie Polskiego Radia 24 podkreślił, że powstanie Krajowego
Holdingu Spożywczego ma na celu uporządkowanie sytuacji na poszczególnych
rynkach z korzyścią dla producentów i nas wszystkich. Dotyczy to m.in. nieuzasadnionych
podwyżek cen o czym przeczytacie w artykule UOKiK skontroluje nieuczciwe praktyki w czasie
epidemii.
Państwowe sklepy spożywcze jednak nie powstaną, ponieważ wg ministra aktywów państwowych
jest to niemożliwe. Zamiast tego rząd będzie próbował przejąć, bądź ,,odkupić” zakłady takie jak
np.:
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Rząd chce ponadto, rozbudować Spółkę Cukrową o kolejne rynki m.in. owoców i warzyw. Będzie
dzięki temu szukał synergii, aby rolnikom dać lepsze perspektywy, a klientom lepszy produkt. Minister
w opublikowanym na Twitterze nagraniu mówi, że obecnie prowadzone są prace nad połączeniem
aktywów rolno – spożywczych, jakie są pod nadzorem państwa. Ponadto, podkreślił również,
że:
,,Analizujemy 49 podmiotów, w tym rynki hurtowe, ale wybierzemy te, które będą
tworzyły synergię w ramach polskiego holdingu spożywczego.”

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie MAP w artykule Kolejny etap konsolidacji
rynku rolno-spożywczego. Całą rozmowę z wiceministrem Arturem Soboniem można znaleźć na
stronie Polskiego Radia 24.
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